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Äържавни първенства

В Плевен от 28 февруари до 8 март 2015 
година се проведоха Държавните индивиду-
ални първенства за 2015 година за момчета 
и момичета до 8 и до 10 години. 

Право на участие имаха всички състеза-
телки и състезатели, членове на лицензира-
ни клубове и картотекирани в БФ Шахмат 
за 2015 г.
• До 8 години – родени на/след 
 01.01.2007 г. 
• До 10 години - родени на/след 
 01.01.2005 г. 

В класическия шахмат състезателите 
играха за купите на шампиона и медали за 
първите трима.

Залогът за шампионите и вицешампио-
ните беше квотите за участие на светов-
ните шахматни надпревари в Халкидики, 
Гърция, от 24 октомври до 5 ноември 2015 
г. или европейските първенства в Пореч, 
Хърватия, от 20 септември до 1 октомври 
2015 г., като правото на избор е на шампи-
оните.

Държавното индивидуално първенство по 
класически шахмат се проведе на три етапа:
1. Класически шахмат -  от 28 февруа-

ри до 6 март 2015 г..
2. Ускорен шахмат - на 6 и 7 март 2015 г.
3. Блиц - на 8 март 2015 г. 

Надя Тончева при момичетата до 10 го-
дини и Петя Караиванова до 8 години спече-
лиха по три шампионски титли.

Лъчезар Колев до 10 години дублира шам-
пионските си титли – в класическия шах-
мат и блица. С два златни медала се завърна 
у дома и Светлен Иванов, момчета, до 8 
години – от класически шахмат и ускорения 
шахмат. 

Шампионски титли завоюваха още Мом-
чил Петков до 10 години в ускорения шах-
мат и Георги Константинов до 8 години в 
блица.

Шампионатите се проведоха в зала 2 на 
хотел „Балкан“ в чудесни условия за игра, 
осигурени от организаторите шахматен 
клуб „Спартак Плевен ХХI“ и Българската 
федерация по шахмат.

Държавни първенства за момичета и 
  момчета до 8 и 10 години в Плевен

мм Ружка Генова
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Домакините от хотел „Балкан” положи-
ха усилия за комфортно прекарване на шах-
матисти и придружители.

За състезателите беше осигурена въз-
можност за игра на футбол в свободното 
време.

На 4 март 2015 г. беше организирано 
посещение с екскурзовод на „Плевенската 
панорама“ за всички състезатели и техните 
придружители.

За началото на кръга важеше правилото 
за „нулева толерантност”. 

Състезанието беше проведено в дух на 
честна игра без инцеденти.

Първенствата бяха открити на 28 фев-
руари 2015 г. от кмета на Плевен проф. д-р 
Димитър Стойков председателя на Общин-
ския съвет Плевен Дарин Ангелов, изпълни-
телния директор на Българската федерация 
по шахмат Николай Велчев, председателя на 
шахматен клуб „Спартак Плевен ХХI“ Пе-
тьо Маринов и много любители на шахмат-
ната игра от Плевен, родители и треньори. 
Първи символичен ход, точно в 15 часа, на-
прави на първа дъска при момичетата до 8 
години Дарин Ангелов.

На 6 март 2015 г. се изигра последният 
кръг от Държавните индивидуални първен-
ства по класически шахмат и първенството 
се закри с награждаването на победителите. 
Наградите връчиха членът на управителния 
съвет на Българската федерация по шах-
мат, бизнесмен и меценат Васил Антонов 
и актьорът, изиграл ролята на Васил Левски 
във филма „Дяконът Левски“ Веселин Плач-
ков. Те поздравиха участниците и връчиха 
медалите и купите на победителите. 

Заместник-председателят на шахматен 
клуб „Спартак Плевен ХХI“, Плевен, Чавдар 
Андреев връчи награди на най-малките учас-
тници в турнирите – Мартин Димитров 
от „Веселин Топалов“, Варна, и Мартин По-
пов от „Спартак Плевен ХХI“, Плевен. 

Класически шахмат

Държавните индивидуални първенства 

по класически шахмат се проведоха в чети-
ри групи, с контрола на игра по 90 минути на 
състезател до края на партията, с добавяне 
на 30 секунди преди всеки изигран ход, счи-
тано от първия, както следва:
1. ДИП за момчета до 10 години - 52 учас-

тници - Швейцарска система в 9 кръга;
2. ДИП за момчета до 8 години – 32 учас-

тници - Швейцарска система в 9 кръга;
3. ДИП за момичета до 10 години – 13 

участнички - Швейцарска система в 7 
кръга;

4. ДИП за момичета до 8 години – 10 
участнички - кръгова система в 9 кръга.

Само турнирът на 10-годишните момче-
та беше валиден за международен рейтинг.

В най-многобройната група – тази 
на момчетата до 10 години, конку-
ренцията беше изключително оспорвана. 
Последно завършилата партия на турнира 
подреди състезателите в крайното кла-
сиране. 

В хода на турнира се очертаха двама ос-
новни претенденти за шампионската тит-
ла. Лъчезар Колев от „Ан Пасан“, София, и 
Момчил Петков от „Енергия 21“, Добрич, 
които постоянно бяха начело във времен-
ните турнирни таблици.

В отделните кръгове заявки за медали 
направиха Койчо Коев от ШК „Пловдив”, 
Константин Стоилов от „Дунав 1931”, 
Русе, Георги Колев от „Локомотив”, Плов-
див, Явор Николов и Атанас Кулев от „Бур-
гас 64”, Бургас.

След загубата на Момчил Николов в 
4-тия кръг от Койчо Колев в 7-ия кръг той 
спечели директния си двубой с Лъчезар Ко-
лев.

Така преди последния кръг двамата със-
тезатели бяха с по 7 точки от 8 възмож-
ни, на точка пред следващите ги. На първа 
дъска обаче Атанас Кулев постигна победа 
срещу Момчил Петков. На втора дъска пар-
тията на Лъчезар Колев и Явор Николов за-
върши без победител.

Така шампионската купа за 2015 г. стана 
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притежание на Лъчезар Колев от „Ан Па-
сан“, София, със 7,5 т., а сребърният медал 
отиде при Момчил Петков от „Енергия 21“, 
Добрич, който остана със 7 точки. Също 
със 7 точки, бронзовия медал спечели Ата-
нас Кулев, състезател на „Бургас 64“.  

Стилиян Костадинов – Момчил Пе-
тков [B88]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 

5.¤c3 d6 6.¥c4 e6 7.¥e3 ¥e7 8.0–0 0–0 

9. £e2 a6 10.¦fd1 £c7 11.a3 b5 12.¥a2 

¥b7 13.f3 ¤xd4 14.¥xd4 ¦ac8 15.¦ac1 

¦fd8 16.£f2 £b8 17.¥a7 £a8 18.¥b6 ¦d7 

19.¥e3 d5 20.e5 ¤e8 21.¥d4 ¦dc7 22. £d2 

b4 23.axb4 ¥xb4 24.£d3 a5 25.¤a4 ¥a6 

26. £e3 ¦xc2 27.¤b6 ¦xc1 28.¦xc1 ¦xc1+ 

29. £xc1 £b7 30.£g5 £e7 31.£c1 £c7 

32.£d1 ¥c5 33.¤a4 ¥xd4+ 34.£xd4 £c1+ 

35. ¢f2 £c2+ 36.¢g3 ¥f1 37.¤c3 £xg2+ 

38.¢f4 £xh2+ 0–1

Лъчезар Колев (1510) – Тодор Деми-
ров [C50]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3. ¥c4 ¥c5 4.d3 ¤f6 

5.¤c3 d6 6.h3 h6 7. ¥e3 ¥b6 8.0–0 0–0 9. 

£d2 ¤e7 10. ¢h1 ¥e6 11. ¥b3 c6 12.¦ae1 

£d7 13.¤g1 ¤g6 14.¤ce2 ¢h7 15.f4 ¥xb3 

16.axb3 d5 17.f5 ¤e7 18.¤g3 d4 19. ¥f2 a5 

20.¦a1 £d6 21. ¥e1 c5 22.¤3e2 ¤c6 23.g4 

¥d8 24.¦f2 ¤d7 25.¦g2 [25.¤f3] 25...b5 

[25... ¥g5] 26.h4 f6 27.¦h2 ¥e7 28.g5 fxg5 

29.hxg5 b4 30.f6 ¤xf6 31.gxf6 ¦xf6 32.¤g3 

¦g6 33.¤f5 £f6 34. ¥h4 £e6 35.¤f3 ¥xh4 

36.¤3xh4 ¦f6 37.¤f3 ¤e7 38.¤g5+ 1–0

Момчил Петков – Койчо Коев 
[D13]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.¤c3 ¤f6 

5.¤f3 ¤c6 6. ¥g5 e6 7.e3 ¥e7 8. ¥e2 ¥d7 

9.0–0 0–0 10.¦c1 ¦c8 11.a3 ¤e8 12. ¥xe7 

£xe7 13. ¥d3 f5 14.b4 a6 15. £b3 ¤d6 

16.¤a4 ¤e4 17.¤c5 ¥e8 18. £b2 ¥h5 

19.¤d2 e5 20.¤db3 ¦f6 [20...¤d6] 21.dxe5 

¤xe5 22. £d4 [22.¤xe4] 22...¤f3+ 23. ¢h1 

¤xd4 24.¤xd4 ¤xc5 25.bxc5 ¦xc5 26.¤xf5 

£c7 27.¦xc5 £xc5 28.¤d4 £c3 29. ¥f5 ¥g6 

30. ¥e6+ ¥f7 31. ¥xf7+ ¢xf7 32.¤f3 £xa3 

33.¤g5+ ¢g6 34.¤f3 h6 35.h3 ¢h7 36.¦d1 

£f8 37.¦d2 ¦xf3 38.gxf3 £xf3+ 39.¢h2 

£e4 40.¦d4 £xd4 41.exd4 a5 42.¢g3 a4 

43.¢f3 a3 44.¢e3 a2 45. ¢d2 a1£ 46. ¢e3 

¢g6 0–1

При 8-годишните момчета Светлен 
Иванов от „Локомотив“, София, и Кон-
стантин Георгиев, „Юрий Бендерев -1912“, 
Перник, доминираха над останалите си про-
тивници.

След победата в 4-тия кръг на първия 
в стартовия лист Светлен Иванов над 
втория – Константин Георгиев борбата за 
шампионската титла изглеждаше предре-
шена. В шестия кръг обаче Васил Кондов се 
наложи над Светлен Иванов и интригата за 
призовите места се завърна. 

Двамата претенденти за шампионска-
та титла бяха безкомпромисни над ос-
таналите си съперници и завършиха с по 
8 точки от 9 възможни с 1,5 точки пред 
следващия ги. Вторият турнирен показа-
тел определи шампиона и вицешампиона, 
съответно Светлен Иванов и Констан-
тин Георгиев. Третото място заслужено 
завоюва Васил Кондов, „Бургас 64“, Бургас, 
с 6,5 т.

Светлен Иванов - Константин Ге-
оргиев [B22]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.c3 e6 4.d4 cxd4 5.cxd4 

¤f6 6.¤c3 ¥b4 7. ¥d3 0–0 8.0–0 £b6 9. ¥e3 

¤g4 10.£d2 ¤xe3 11.fxe3 ¦e8 12.e5 d5 

13.¤g5 h6 14. ¥h7+ ¢h8 15.¤xf7+ ¢xh7 16. 

£d3+ g6 17.¤d6 ¦g8 18.¦f7+ ¦g7 19.¦af1 

¥xd6 20.exd6 £d8 21.¦1f6 £xf6 22.¦xf6 

¥d7 23.e4 ¤b4 24. £b1 ¤c6 25.exd5 ¤xd4 

26. £e4 ¤b5 27.¤xb5 ¥xb5 28.dxe6 ¦c8 

29.h3 ¥c6 30. £d4 ... 1–0
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Светлен Иванов – Васил Кондов 
[C50]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3. ¥c4 ¥c5 4.¤c3 ¤f6 

5.0–0 0–0 6.d3 d6 7. ¥g5 h6 8. ¥h4 ¥g4 

9.¤d5 g5 10. ¥g3 ¤xd5 11. ¥xd5 ¤d4 

12.¦b1 £f6 13.a4 ¤xf3+ 14.gxf3 ¥xf3 15. 

£d2 c6 16.b4 ¥b6 17.¥c4 d5 18.exd5 cxd5 

19. ¥b3 £f5 0–1

Мартин Йорданов – Константин 
Георгиев [B22]
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 ¤c6 5. 

¥e3 ¤f6 6.c4 £d8 7.d5 ¤e5 8. ¥xc5 ¥g4 

9. ¥e2 ¥xe2 10. £xe2 £c7 11.¤d2 ¤eg4 

12.b4 ¤xh2 13.d6 £d7 14.¦xh2 e6 15.¤e4 

¤xe4 16. £xe4 ¥xd6 17.¦xh7 ¦xh7 18. 

£xh7 ¥xc5 19.bxc5 ¦d8 20.¤e2 £d2+ 

21.¢f1 £d1+ 22.¦xd1 ¦xd1# 0–1

При 10-годишните момичета Надя 
Тончева от „Локомотив“, София, не изпус-
на лидерството си в нито един момент, но 
шахматната игра беше изпълнена с емоции 
и неизвестни.

Още първият кръг предизвика интерес 
със срещата на Виктория Стрендева от 
„Ан Пасан“, София, и Ма Ичен от „Шах 
ХХI“, София.

След интересна типова жертва на фигури 
двете състезателки си размениха по една гру-
ба грешка и победителка стана Ма Ичен.

Петият кръг постави на изпитание Надя 
Тончева, която до този момент водеше с 
4 от 4, с цяла точка преднина пред конку-

рентките си. След груба грешка тя остана 
с фигура по-малко в ендшпила срещу Викто-
рия Стрендева. Активната игра на Надя й 
позволи да завърши наравно партията си, а с 
това и да запази преднината си от половин 
точка два кръга преди края на първенство-
то. До края на състезанието тя нямаше 
повече проблеми и стана шампионка с 6,5 
точки, с цяла точка пред втората.

Сребърния медал спечели с 5,5 точки Ма 
Ичен от „Шах ХХI“, София. Бронзова ме-
далистка остана Виктория Стрендева от 
„Ан Пасан“, София, с 5 т.

Ичен Ма – Надя Тончева [D73]
1.¤f3 d5 2.c4 ¤f6 3.g3 g6 4. ¥g2 ¥g7 5.d4 

dxc4 6.¤a3 c5 7.¤xc4 ¤c6 8.e3 0–0 9.0–0 

cxd4 10.¤xd4 ¤xd4 11.exd4 ¤d5 12.¤e5 

e6 13. ¥e3 b6 14.¦c1 ¥b7 15.¤c6 £d6 16. 

¥xd5 exd5 17.¥f4 £d7 18.¤e5 £f5 19.¦c7 

¥a6 20.¦e1 f6 21.¤c6 ¢h8 22.¦ee7 ¦g8 

23.¥h6 ¦ae8 24.¦xg7 g5 25. £h5 ¦e1+ 26. 

¢g2 ¥f1+ 0–1

Ичен Ма – Виктория Стрендева 
[D46]
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 e6 4.c4 c6 5.¤c3 

¥e7 6. ¥d3 0–0 7.0–0 ¤bd7 8.e4 dxe4 

9.¤xe4 ¤xe4 10. ¥xe4 f5 11. ¥c2 ¤b6 

12. ¥b3 a5 13.a3 ¥f6 14.¦e1 ¦e8 15. ¥e3 

£c7 16.¤g5 f4 17.¤xh7 fxe3 18. £h5 £f7 

19.¤xf6+ gxf6 20. £g4+ £g7 21. £h5 exf2+ 

22. ¢xf2 ¥d7 23.¦e3 ¢f8 24.¦g3 £e7 25. 

£h8+ ¢f7 26.¦g7# 1–0

Иваниниа Андонова – Патриция 
Найменова [A52]
1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¤f3 ¥c5 

5.e3 ¤c6 6. ¥d3 ¤gxe5 7.¤xe5 ¤xe5 8. 

¥e2 £g5 9.0–0 0–0 10.¤d2 d6 11.¤e4 £g6 

12.¤xc5 dxc5 13.h3 ¥xh3 14. ¥f3 ¦ad8 15. 

£e2 b6 16.¥d2 ¦xd2 17.¥e4 £xe4 18.f3 

£c2 19. £xd2 £xd2 20.¦f2 £xe3 21.gxh3 

¤d3 22.¦af1 ¤xf2 23.¦xf2 ¦d8 0–1

При момичетата до 8 години жре-
бият на кръговия турнир беше определил 
двубоя между Диляна Иванова и Петя Ка-
раиванова да се състои в последния девети 
кръг. Диляна Попова беше с пълен точков 
актив до този момент, а Петя Караивано-
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ва имаше една загуба след мат в един ход от 
Елена Иванова. 

Победата на Петя Караиванова в това 
дерби и първият допълнителен турнирен 
показател определиха за шампионка състе-
зателката на „Асеновец 2006“, Асеновград, 
Петя Караиванова – 8 точки от 9 възмож-
ни. Сребърният медал, също с 8 точки, за-
служи Диляна Иванова от „Пристис“, Русе. 
Трета със 7 точки е Ангелика Николова от 
„Рицар“, София. 

Петя Караиванова – Диляна Ивано-
ва [B34]
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 g6 

5.¤c3 ¥g7 6. ¥e3 ¤f6 7. £d2 £b6 8.¤e6 

¥h6 9.¤g7+ ¢f8 10.¥xh6 d6 11.¤e6+ ¢e8 

12. ¥e3 £a5 13.¤d4 £b4 14.¤cb5 £xb2 

15. £c3 £xc3+ 16.¤xc3 e5 17.¤xc6 bxc6 

18. ¥g5 ¢e7 19. ¥c4 ¦b8 20. ¥b3 h6 21. 

¥xf6+ ¢xf6 22.0–0 h5 23.f4 ¥e6 24.fxe5+ 

¢xe5 25. ¥xe6 ¢xe6 26.¦ab1 ¦bg8 27.¦b7 

¦g7 28.¦xa7 g5 29.a4 h4 30.h3 g4 31.hxg4 

¦xg4 32.¦fxf7 ¢e5 33. ¢f2 ¢d4 34.¦f3 

¦hg8 35.¦d3+ ¢c4 36.¢e3 ¦g3+ 37. ¢d2 

¦xg2+ 38.¤e2 ¦8g4 39.¦c3+ ¢b4 40.¦b7+ 

¢xa4 41.¦xc6 ¢a5 42.¦c3 ¢a4 43.¦cb3 

¦g5 44.¦b1 ¦b5 45.¦7xb5 h3 46.¦5b3 h2 

47.¦a1# 1–0

Елена Иванова - Диляна Иванова 
[B20]
1.e4 c5 2.g3 d6 3. ¥g2 ¤f6 4.d3 e6 5.f4 

¤c6 6.¤f3 £c7 7.0–0 ¥e7 8.h3 0–0 9. ¢h2 

¤d4 10.¤c3 ¥d7 11. ¥e3 £b6 12.b3 £b4 

13.¤e2 ¤xf3+ 14.¥xf3 ¥c6 15.g4 d5 16.e5 

¤d7 17.¦g1 d4 18. ¥d2 £b6 19. ¥xc6 £xc6 

20.g5 ¦ac8 21.h4 b5 22.h5 a6 23.h6 g6 

24.¤g3 ¤b6 25.¤e4 ¤d5 26.¤f6+ ¥xf6 

27.gxf6 c4 28. £h5 cxd3 29.f5 £xc2 30.¦g2 

¢h8 31. ¥b4 £xg2+ 32.¢xg2 ¤f4+ 33.¢f3 

¤xh5 34.¥xf8 ¦xf8 35.¦d1 ¦c8 36.¦xd3 

exf5 37.¦xd4 ¦c3+ 38.¢f2 ¦c2+ 39.¢e3 f4+ 

40. ¢d3 ¦c8 41.¦d7 ¢g8 42. ¢d4 ¢f8 43. 

¢d5 f3 44.e6 fxe6+ 45.¢xe6 ¦e8+ 46.¦e7 

¦xe7+ 47.fxe7+ ¢e8 48.¢d6 f2 49.a4 f1£ 

50.axb5 axb5 51.¢c6 ¢xe7 52.¢c7 £f6 

53.¢b7 ¢d7 54.¢a8 ¢c7 55.b4 £a6# 0–1

Ускорен шахмат и блиц

След емоцията от подреждането в 
крайните турнирни таблици в класическия 
шахмат шахматната надпревара продължи 
с Държавното индивидуално първенство по 
ускорен шахмат, което се проведе на 6 и 7 
март.

Първенствата по ускорен шахмат се про-
ведоха също в четири групи, с контрола на 
игра по 20 минути на състезател до края на 
партията.

1. Момчета до 10 години – 51 участници
2. Момчета до 8 години – 34 участници 
3. Момичета до 10 години – 15 участнички
4. Момичета до 8 години – 10 участнички

Момчетата в двете възрастови кате-
гории и момичетата до 10 години играха по 
Швейцарска система в 7 кръга. Малките шах-
матистки до 8 години играха също в Швей-
царска система, но в 6 кръга.

Със същите контроли се проведоха и 
шахматните надпревари в Държавните инди-
видуални първенства по блиц. Те се играха с 
контрола по 5 минути на състезател за ця-
лата партия. Шампионатите по блиц се про-
ведоха на 8 март 2015 г. В отделните групи 
участниците бяха както следва:

1. Момчета до 10 години – 44 участници
2. Момчета до 8 години – 28 участници 
3. Момичета до 10 години – 12 участнички
4. Момичета до 8 години – 9 участнички.

За първа година се приложи новото 
правило на ФИДЕ в състезания по ускорен 
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шахмат, които са валидни за международен 
рейтинг, както и в блица, всеки грешен за-
вършен ход да води до незабавна загуба. 

Коректната игра на състезателите не 
доведе до никакви конфликтни ситуации.

Вторият турнирен показател в турнири-
те по Швейцарска система беше редуциран 
Бухолц (–1) – показателят Бухолц, от който 
се изважда най-ниският резултат на против-
ника.

Крайно класиране в отделните първен-
ства е както следва:

Момчета до 10 години:

Ускорен шахмат 
1. Момчил Петков („Енергия 21”, До-

брич) -  6,5 т. от 7 
2. Валентин Генов („Ан Пасан”, София)  -  

 5,5 т. 
3. Ефим Кан („Бургас 64”, Бургас) - 5,5 т. 
Също с 5,5 точки завърши Лъчезар Колев 

от „Ан Пасан“, София.

Блиц 
1. Лъчезар Колев („Ан Пасан”, София) 

–  6 т. от 7 
2. Ефим Кан („Бургас 64”, Бургас) - 
 6 т.
3. Момчил Петков („Енергия 21”, Добрич) -  

6 т.

Момчета до 8 години

Ускорен шахмат 
1. Светлен Иванов („Локомотив”, 

София) - 6,5 т. от 7 
2. Костадин Георгиев („Юрий Бендерев 

-1912”, Перник) -  6 т.
3. Лъчезар Ралчев („Елит”, София) - 5 т.

Още трима състезатели завършиха с по 
5 точки – Николай Желев, Симеон Тодев и 
Николай Цеков.

Блиц 
1. Костадин Георгиев („Юрий Бенде-

рев -1912”, Перник) – 7 т. от 7 
2. Светлен Иванов („Локомотив”, София)  

-  6 т.
3. Симеон Тодев („Пловдив”, Пловдив) - 5 т.

Също с 5 точки приключиха и Николай 
Желев и Боян Рангелов.

Момичета до 10 години 

Ускорен шахмат 
1. Надя Тончева („Локомотив”, Со-

фия) -  7 т. от 7 
2. Велина Сурушон („Каиса”, Варна) –  5 т.
3. Иванина Андонова („Одесос”, Варна) – 

4,5 т.
Също с по 4,5 т. завършиха Патриция 

Найманова и Кристина Апулчева.

Блиц 
1. Надя Тончева („Локомотив”, Со-

фия) - 6,5 т. от 7 
2. Велина Сурушон („Каиса”, Варна) –   

 5 т.
3. Патриция Найманова („Михаил Тал”, Чер-

вен бряг) – 5 т.

Mомичета до 8 години 

Ускорен шахмат 
1. Петя Караиванова („Асеновец 

2006”, Асеновград) -  6 точки от 6 
2. Диляна Иванова („Пристис”, Русе) –   

5 т.
3. Дария Георгиева („Плевен ХХI”, Плевен) 

–  4 т.

Блиц 
1. Петя Караиванова („Асеновец 

2006”, Асеновград) - 6 точки от 6 
2. Виктория Калинова („Рицар”, София) –  

5 т.
3. Ивелина Христова („Енергия 21”, До-

брич) – 4 т.
Държавните индивидуални първенства 

за момчета и момичета до 8 и до 10 години 
бяха отразяване ежедневно на електрон-
ния сайт за турнири chess-results.com.
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Äържавни първенства

От 3 до 11 април 2015 г. се проведоха дър-
жавните индивидуални първенства за момче-
та, момичета, юноши и девойки до 12, 14, 16 
и 18 години по класически, ускорен шахмат и 
блиц. В залите „Париж” и „Москва” на „Ново-
тел”, Пловдив, състезателите се бориха за 
разпределението на титлите и медалите. 
Победителите и подгласниците им получа-
ват квоти за световно и европейско първен-
ство в своята възраст, като победителите 
избират в кой турнир да участват. Светов-
ният шампионат е в Халкидики /Гърция/ от 
24 октомври до 5 ноември 2015 г., а европей-
ският - в Пореч /Хърватия/ от 20 септември 
до 1 октомври 2015 г.

Домакините от ШК „Локомотив”, Плов-
див,  и техният президент Харалампи Ванев 
бяха осигурили прекрасни условия за игра на 
състезателите и за почивка на техните ро-
дители и придружители.

В осемте възрастови групи участваха 204 
шахматисти. От тях 140 момчета и юноши 
и 64 момичета и девойки от цялата страна. 
Най-многобройни бяха шахматистите  от 
Пловдив, Асеновград, Бургас и София.

Съдийският екип с главен арбитър Или-
яна Полендакова се справи със задачите и  не 

допусна неточности и контестации в три-
те турнира. Решението на главния съдия /в 
класическия шах/ да допуска за по 10 минути 
на всеки кръгъл час треньорите да влизат в 
залата за игра е похвално. Важеше правилото 
за „нулева толератност”. Малкото загубени 
партии поради закъсняване бяха само по обек-
тивни причини.

Шампионатите по класически шахмат 
официално се закриха в четвъртък. Медалите 
и купите връчиха изпълнителният директор 
на БФШ  Николай Велчев и директорът на 
ДИП в Пловдив Харалампи Ванев.

Момчета до 12 години: Участваха 78 
шахматисти от 29 клуба.

Цветан Стоянов от „Бургас 64“ е 
шампион със 7,5 т. от 9 възможни. По-
добрият турнирен показател класира на вто-
ро място Антон Петров /7 т./ от „Столи-
чен център по шахмат“ , който в последния 
кръг завърши наравно с шампиона. Конкурен-
тът му Стоян Стоянов загуби срещу Калоян 
Попвасилев /7 т./ от „Рицар“ /София/, който 
взе бронзовия медал.

Момчета до 14 години: Участваха 25 
шахматисти от 16 клуба.

Тримата фаворити в състезанието до 
края вървяха „рамо до рамо“ и приключиха с 

Държавни първенства за юноши и 
 девойки до 12, 14, 16 и 18 г. в Пловдив

Марин Атанасов
снимки: Пламен Симонски
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еднакъв брой точки – 7 от 9 възможни. Разли-
ката в допълнителния турнирен показател е 
по половин точка и определи следното класи-
ране: шампион – Матей Петков /бухолц 
46,5/ от „Локомотив“ /Сф/, вицешампион – 
Стефан Райков /бухолц 46/ от „Ан Пасан“ /
Сф/, трети - Лъчезар Йорданов /бухолц 45/ 
от „Варна“. 

Юноши до 16 години: Участваха 24 
шахматисти от 17 клуба.

Шампионската титла завоюва То-
дор Георгиев от „Варна“ със 7 точки. 
Със същия актив, но с по-лош втори турни-
рен показател е Мартин Петров от „Сто-
личен център по шахмат“. Трети е Николай 
Валериев Христов от „Асеновград 2006“ с 6,5 
т. и с цяла точка преднина пред следващите 
го. 

Юноши до 18 години: Участваха 13 
шахматисти от 10 клуба.

Въпросителните останаха до края на шам-
пионата. Временният водач в класирането 
Румен Николов изненадващо загуби срещу Ан-
тон Николов. Така трима състезатели завър-
шиха с еднакъв актив от 5 точки. Третият 
допълнителен показател определи за 
шампион Димитър Даскалов от ЦСКА 
(5 т., бухолц 25.5, 29). Сребърният медал за-
воюва Румен Николов „Ивис+“ (5, 25.5, 27). С 
по-лош втори турнирен показател Дарио Де-
решки от „Плевен ХХI“ е трети (5, 25). 

Момичета до 12 години: Участваха 27 
шахматистки от 15 клуба.

С победа в 9-ия кръг, Нургюл Салимова 
от „Бургас 64“ безапелационно спечели 
титлата с 8,5 т. Сребърния медал взе Бе-
лослава Кръстева от „Шах ХХI“ /Сф/ със 7,5 
т. Трета е Гергана Пейчева от „Локомотив“ 
/Сф/ със 7 т. 

Момичета до 14 години: Участваха 13 
шахматистки от 10 клуба.

Две състезателки се откроиха над оста-
налите. Виктория Радева от „Спартак”, 
Пловдив, доминираше в турнира и спече-
ли с 6,5 т. от 7 възможни. Сребърния медал 
заслужи Габриела Антова от „Шах ХХI“ /Сф/ с 
6 т. Следват 4 момичета с по 4 т. С най-добър 

втори турнирен показател бе Ели Чиликова от 
ЦСКА, тя завоюва бронзовия медал.

Девойки до 16 години: Участваха 16 
шахматистки от 13 клуба.

Шампионката Доника Шивачева 
от „Тунджа 2009“ /Ямбол/ завърши с 
6,5 точки от 7 възможни. Втора е Нона 
Мирчева от „Шумен 2005“ с 5,5 т. Трето и 
четвърто място разделиха състезателки, за-
вършили с 4,5 т., но бронзовия медал спечели 
Маргарита Балимезова от „Асеновец 2006“. 
Четвърта остана Гергана Димитрова. 

Девойки до 18 години: Участваха 8 шах-
матистки от 7 клуба.

Симонета Иванова от „Бургас 64“ 
беше без конкуренция и спечели шампи-
онската титла с 6,5 точки от 7 въз-
можни. Втора е Ива Пенчева от „Етър“ /ВТ/ 
с 5 т. Василена Трайкова от „Дебют“ /Оряхо-
во/ е бронзова медалистка с 4,5 т.

Ускорен шахмат и блиц
След приключване на битките от ДИП 

по класически шахмат започнаха и тези за 
медалите по ускорен и блиц. Борбата беше 
оспорвана и в повечето групи до последните 
минути не се знаеха победителите. Първен-
ствата се проведоха в 7 кръга. Контролата 
за игра по ускорен шахмат беше 20 минути на 
състезател за завършване на партията с до-
бавено време от 5 секунди преди изиграване 
на всеки ход, а за блица - 3 минути на състе-
зател за завършване на партията с добавено 
време от 2 секунди преди изиграване на всеки 
ход.

Ускорен шах – класиране:

Момчета до 12 години:
1. Цветан Стоянов, „Бургас 64“ – 6 т.
2. Валентин Митев, „Плевен ХХI“ - 6 т.
3. Георги Игнатов, „Враца“  - 6 т.

Момчета до 14 години:
1. Матей Петков, „Локомотив“, 
 София - 6,5 т.;
2. Мартин Василев, „Локомотив“, 
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Äържавни първенства
 София - 6 т.;
3. Иван Кочиев, „Пловдив“ - 5 т.

Още двама шахматисти завършиха с по 5 
т., като четвърто и пето място заеха съот-
ветно Пеньо Василев и Лъчезар Йорданов.

Юноши  до 16 години:
1. Владимир Сергеев Петров, „СЦШ“, 

София – 6 т.
2. Николай Валериев Христов, „Асеновец 

2006“ - 6 т.
3. Тодор Георгиев, „Варна“ - 5 т.

Юноши до 18 години:
1. Георги Бърдаров, „Локомотив“, Со-

фия - 5,5 т.
2. Симонета Иванова, „Бургас 64“ - 5,5 т.
3. Румен Николов „Ивис+“, София - 5 т.

Момичета до 12 години:
1. Нургюл Салимова от „Бургас 64“ - 6,5 т.
2. Гергана Пейчева, „Локомотив“, София - 6,5 

т.
3. Елиф Мехмед, „ЦСКА“, София - 5 т.

Също с по 5 т. са Виктория Стрендева и 
Мина Златева.

Момичета до 14 години:
1. Виктория Радева, „Спартак Плов-

див“, Пловдив - 7 т.
2. Белослава Кръстева, „Шах ХХI“, 
 София - 6 т.
3. Наталия Грабчева, „СЦШ“, София - 5 т.

С по-лош втори допълнителен показа-
тел (26,5), също с 5 т., на четвърто място е 
Габриела Великова.

Девойки  до 16 години:
1. Габриела Антова, „Шах ХХI“, София 

- 6 т.
2. Нона Мирчева, „Шумен 2005“ - 5,5 т.
3. Стеляна Брезелиева, 
 „Асеновец 2006“ - 4,5 т.
Също с 4,5 т. е Ралица Маркова.

Девойки до 18 години:
1. Мария Васова, „Асеновец 2006“ - 

5,5 т.
2. Джулияна Колева, „Шумен 2005“ - 4 т.
3. Ива Пенчева, „Етър“, В. Търново - 3,5 т.
Също с 3,5 т. е Цветелина Спасова.

Блиц
Момчета до 12 години
1. Цветан Стоянов, „Бургас 64“ – 7 т.
2. Портокалски, „Ан Пасан“, София - 6 т.
3. Нюргюл Салимова, „Бургас 64“ - 6 т.

Четвъртият Валентин Митев също е с 6 
т., но с по-лош втори турнирен показател.

Момчета до 14 години
1. Мартин Василев, „Локомотив“, 
 София - 6 т.
2. Иван Кочиев, „Пловдив“, Пловдив - 6 т.
3. Давид Цветанов, „Асеновец 2006“ - 5 т.

На четвърто и пето място с по 5 т. са 
съответно Матей Петков и Радостин Ней-
ков.

Юноши до 16 години
1. Владимир Сергеев Петров, 
 „СЦШ“– 6 т.
2. Тодор Георгиев, „Варна“, Варна - 5,5 т.
3. Георги Йорданов, 
 „Локомотив“, София - 5 т.

Също с по 5 т. още са Мория Грийн, 
Ростислав Петков и Николай Валериев Хри-
стов.

Юноши до 18 години
1. Веселин Методиев, „Виктори“, 
 Благоевград - 6,5 т.
2. Румен Николов „Ивис+“, София - 5 т.
3. Симонета Иванова, „Бургас 64“ - 5 т.

Момичета до 12 години:
1. Гергана Пейчева, „Локомотив“, 
 София - 7 т.
2. Елиф Мехмед, „ЦСКА“, София - 6 т.
3. Галя Читакова, „Пловдив“, 
 Пловдив - 5 т.

Момичета до 14 години:
1. Виктория Радева, „Спартак Плов-
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див“, Пловдив - 7 т.
2. Йоана Атанасова, „Одесос“, Варна - 5 т.
3. Наталия Грабчева, „СЦШ“, София - 5 т.

Девойки  до 16 години:
1. Маргарита Балимезова, „Асеновец 

2006“ – 6 т.
2. Николета Господинова, 
 „Г. Даскалов“, Варна - 5 т.
3. Доника Шивачева, „Тунджа 2009“, 
 Ямбол - 5 т.

Девойки  до 18 години:
1. Мария Васова, „Асеновец 2006“ - 5 т.
2. Ива Пенчева, „Етър“, В. Търново - 5 т.
3. Габриела Антова, „Шах ХХI“, 
 София - 4,5 т.

Ето по една партия на 
шампионите.

Цветан Стоянов – Иван Караджов 
[C61],  момчета до 12 г.
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3. ¥b5 ¤d4 4.¤xd4 exd4 

5.0–0 c6 6. ¥c4 ¤f6 7.d3 d6 8.¤d2 ¥e7 

9.¥b3 £c7 10.f4 ¢f8 11.¤f3 ¥g4 12.h3 ¥xf3 

13. £xf3 h5 14.g3 a5 15.a4 ¦e8 16.¥d2 ¥d8 

17.¦ae1 £b8 18.e5 dxe5 19.fxe5 ¦xe5 20.¥f4 

¥c7 21.¥xe5 ¥xe5 22. £e2 ¥d6 23.¢g2 £d8 

24.£f3 ¦h6 25.£f5 ¦g6 26.¦f3 c5 27.¥c4 £c7 

28. ¥b5 ¥e7 29.¦e5 b6 30.b3 £d8 31.¦e6 

£c7 32.¦c6 1–0

Матей Петков – Стефан Райков, 
момчета до 14 г.
1.c4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 e5 4.¥g2 g6 5.e3 

¥g7 6.¤ge2 ¤ge7 7.d3 d6 8 O-O O-O 9.h3 

¥e6 10.¤d5 £d7 11.¢h2 ¦b8 12.¤ec3 f5 

13.¦b1 h6 14.b3 ¢h7 15.¥b2 b6 16.£d2 ¥h8 

17.¦be1 ¦f7 18.f4 ¦g8 19.a3 g5 20.b4 gxf4 

21.gxf4 ¤g6 22.b5 ¤a5 23.¤e2 £d8 24.¦g1 

£h4 25.¦ef1 e4 26.¥xh8 ¤xh8 27.dxe4 

¦fg7 28.£c3 ¦g6 29.e5 dxe5 30.fxe5 ¥xd5 

31.¥xd5 ¦xg1 32. ¦xg1 £f2+ 33.¢h1 ¦xg1 

34.¤xg1 ¤g6 35.e6 £h4 36.£d3 £f6 37.¤f3 

¢g7 38.e4 f4 39.£e2 ¤b3 40.e5 £f5 41.£g2 

¢f8 42.¢h2 ¤d4 43.¤xd4 cxd4 44.¥e4 

£xe5 45.£xg6 f3+ 46.¢g1 £f4 47.£f7+ 

£xf7+ 48.exf7 ¢xf7 49.¥xf3 ¢e6 50.¢f2 ¢d6 

51.¢e2 ¢c5 52.¢d3 1-0

Тодор Георгиев – Мартин Петров 
[E12], юноши до 16 г.
 1.d4 e6 2.c4 ¤f6 3.¤f3 b6 4.a3 ¥b7 5.¤c3 

¤e4 6.¤xe4 ¥xe4 7.¤d2 ¥b7 8.e4 d6 9.¥d3 

¤d7 10.0–0 e5 11.d5 ¥e7 12.¤f3 ¥c8 13.b4 

g5 14.¤e1 h5 15.¤c2 ¤f8 16.¤e3 ¤g6 

17.¦e1 ¢f8 18.¥d2 g4 19.a4 ¦g8 20.a5 

bxa5 21.¦xa5 ¥g5 22.c5 £f6 23.g3 ¤e7 

24.£a1 a6 25.cxd6 £xd6 26.b5 h4 27.bxa6 

hxg3 28.fxg3 ¦h8 29.¦e2 £b6 30.¢h1 £f6 

31.£f1 £b6 32.¤c4 £b3 33.¥xg5 £xd3 

34.¤xe5 1–0

Антон Николов – Димитър Даска-
лов [B29], юноши до 18 г.

 1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 d5 4.¥b5+ ¥d7 

5.¥xd7+ £xd7 6.exd5 ¤xd5 7.¤xd5 £xd5 

8.0–0 ¤c6 9.¦e1 g6 10.d3 ¥g7 11.¥d2 0–0 

12.¥c3 e5 13.a4 ¦fe8 14.¤d2 ¦ad8 15.¤c4 

e4 16.£d2 exd3 17.¦xe8+ ¦xe8 18.cxd3 

¦d8 19.¦d1 ¤d4 20.¢f1 £c6 21.¥xd4 ¦xd4 

22.b3 ¦g4 23.¤e3 ¥h6 24.£e2 ¦h4 25.h3 

¦xh3 26.¢g1 ¦h4 27.¤c4 ¦d4 28.¦e1 ¥f8 

29.¤e5 £d5 30.¤g4 £e6 31.£xe6 fxe6 

32.¤e5 ¥d6 33.¤c4 ¦xd3 34.¢f1 ¥f8 

35.¦b1 b6 36.¢e2 ¦d4 37.f3 ¢f7 38.¦h1 h5 

39.g4 hxg4 40.fxg4 ¢g7 0–1
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Нургюл Салимова – Гергана Пейчева 

[E90], момичета до 12 г.
1.d4 d6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 ¤d7 

5.e4 e5 6. ¥g5 ¤gf6 7.d5 h6 8. ¥d2 -  ход 
който има за цел да се излезе от най-попу-
лярните продължения тук. 8...¤c5 9. £c2 
a5 10. ¥e2 0–0 11.0–0  - нормален ход, който 
обаче допуска тактически удар в центъра -  
11...c6  - този ход е съмнителен, защото 
създава слабости в пешечната структура 
на черните. [11...¤fxe4 12.¤xe4 ¥f5 13.¥d3 

¥xe4 14. ¥xe4 f5 15.¥d3 ¤xd3 16.£xd3 e4 

17.£e2 exf3 18.£xf3= - така форсирано се 
стига до много размени и едва ли може да 
се играе за победа. А тази партия до голяма 
степен щеше да реши крайното подрежда-
не в турнира.] 12.¥e3 cxd5 13.cxd5 - след 
тази размяна белите получават ясна игра 
на дамския фланг. 13...b6 14.¤d2 g5 15.a3 
¤g4  - черните се стремят да проявят ак-
тивност на царския фланг, но действията 
им не са добре разчетени. Последният ход 
се явява груба грешка, след която партия-
та практически е решена. 16. ¥xg4 ¥xg4 
17.¤c4 ¦b8 18.f3 ¥c8 19.¤b5  - под удар 
са двете слабости на черните - b6 и d6. 19... 
¥a6 20.¤bxd6 £c7 21.b4 ¥xc4 22.¤xc4 
¤d7 23.¦ac1 ¦fc8 24. £d2 £d8 25.bxa5 
bxa5 26.¤xa5 ¦a8 27.¤c6 £e8 28.a4 
¥f8 29.a5 ¤b8 30.¤a7 ¦d8 31.¥b6 ¦d6 
32.¦c8 £d7 33.¦fc1 ¦xa7 34.¦xb8 ¦b7 
35.¦a8 ¢g7 36.¦cc8 ¥e7 37.¦g8+ ¢f6 
38.h4 ¦bxb6 39.hxg5+ hxg5 40.£xg5#  - 
Нургюл демонстрира високата си техника 
на реализация и заслужено печели този дву-
бой, както и шампионската титла при мо-
мичетата до 12 години. 1–0

Габриела Антова – Виктория Радева 
[E11], момичета до 14 г.
 1.d4 ¤f6 2.c4 c6 3.¤f3 d5 4.g3 e6 5.¥g2 

¥b4+ 6.¥d2 ¥xd2+ 7.¤bxd2 ¤bd7 8.0–0 0–0 

9.£b3 ¦e8 10.¦fd1 b6 11.¦ac1 ¥b7 12.¤e5 

¤xe5 13.dxe5 ¤g4 14.¤f3 £b8 15.c5 ¤xe5 

16.¤xe5 £xe5 17.cxb6 axb6 18.£xb6 ¦eb8 

19.a3 £xe2 20.¥f1 £e5 21.¦e1 £d6 22.¥b5 

£d7 23.¥xc6 ¥xc6 24.£xc6 £xc6 25.¦xc6 

¦xb2 26.¦a1 ¦b5 27.¢g2 ¦ba5 28.¦c3 

¢f8 29.f4 ¦8a7 30.g4 ¢e7 31.g5 ¦a4 

32.¢f3 ¢d6 33.¢g4 e5 34.¦f1 e4 35.¦h3 

d4 36.¦xh7 d3 37.¦h3 ¦e7 38.¦e3 ¢d5 

39.f5 ¦xa3 40.¢f4 ¦a2 41.h4 ¢d4 42.h5 

¦h2 43.¦a1 ¦h4+ 44.¢g3 ¦xh5 45.¦ee1 d2 

46.¦ad1 ¢c3 47.¦e2 e3 48.¢g4 ¦h8 49.¢f4 

¦h4+ 50.¢g3 ¦h8 51.¢f4 ¢c2 52.¦a1 ¢d3 

0–1

Доника Шивачева – Радилена Бурева 
[A03], девойки до 16 г.
1.f4 d5 2.b3 e6 3. ¥b2 ¤f6 4.¤f3 ¤bd7 5.g3 

c5 6.e3 a6 7. ¥g2 £c7 8.0–0 ¥e7 9.£e2 b5 

10.d3 0–0 11.¤bd2 ¥b7 12.¤e5 ¦ac8 13.g4 

¤xe5 14. ¥xe5 £b6 15.g5 ¤d7 16.¥b2 ¦fd8 

17.¦f3 d4 18.¦h3 ¥xg2 19.¢xg2 ¤f8 20.£h5 

dxe3 21.¤e4 £c6 22.¢g1 £d5 23.¥e5 c4 

24.¤f6+ gxf6 25.gxf6 ¥xf6 26.£g4+ ¤g6 

27.¥xf6 ¦d7 28.¦h5 £c6 29.¦xh7 1–0

Мария Васова – Симонета Иванова 
[B44] , девойки до 18 г.

коментар: С. Иванова
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤c6 

5.c4 ¤f6 6.¤c3 ¥b4 7.¤xc6 bxc6 8. ¥d3 
e5 9.0–0 ¥c5 черните не допускат ¥e3. 
10.¤a4?! съмнителен ход-игра с една и съща 
фигура, преди да бъдат развити останали-
те фигури [по-добре е 10.£e2!? за да раз-
мени силният чернопол офицер на черните; 
10.¥g5 е слабо заради 10...h6 11.¥h4 g5 
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12.¥g3 d6 следва 0–0 и ¤h5] 10... ¥d4 11.c5 
Белите не искат да допуснат черните да иг-
раят d6, c5 и да укрепят силния си офицер 
на d4.  11...d6 [11...d5!? ход, заслужаващ вни-
мание - по-активен е от d6 и създава кон-
кретни проблеми на белите с пешката на 
е4 и c5, но по време на партията прецених, 
че е по-добре да не разкривам белополия им 
офицер и да предприемам активни дейст-
вия, преди да съм рокирала 12.exd5 £xd5] 

12.¦b1 белите жертват пешката на c5 с 
презумцията, че след това ще си я върнат, 
като играят  b3-¥a3-£c2-¦fc1. 

12...dxc5 13.b3 следващите ходове на 
белите са ясни - ¥a3 и £c2,  затова чер-
ните бързо трябва да се развият и да се 
опитат да запазят материалното си преи-
мущество 13...¥g4 14. £c2 ¤d7 15. ¥a3 
0–0 белите не могат да си върнат пешката 
на c5, тъй като на края на варианта губят 
офицера си на d3.  16.¥e2 [16.h3 ¥h5] 16... 
¥xe2 17. £xe2 £a5! черните едновремен-
но развиват фигура, пазят пешката на c5 и 
свързват неудачно разположените фигури 
на белите в края на дъската 18. £c2 със за-
плаха b4. 18...¦fb8 премахване на топа от 
свръзката и предотвратяване на заплахата 
с b4. 19.¢h1 белите осъзнават, че нямат 
игра на дамския фланг и се задоволяват с из-
чакващ ход, като в даден момент могат да 
играят f4. 19...¤b6 Критична позиция, в ко-
ято черните трябва да решат как да реали-
зират преимуществото си. Те решават да 
направят трансформация, в която матери-
алът става равен, но се влиза в по-добър за 
тях ендшпил със защитена проходна пешка. 
Също така заплашват ¤xa4. 

20. ¥xc5 ¤xa4 21. ¥xd4 exd4 22.bxa4 
c5 желаната позиция е достигната 23.g3 
¦xb1 Размяната на единия топ е в полза на 
черните, за да обезпечат контраиграта от 
страна на белите. 24.¦xb1 ¦d8?! ход, кой-
то допуска контраигра от страна на бели-
те с хода 25.¦b5!, с който при точна игра 
успяват да изравнят [нужно беше  24...£c7! 
да се направи преразпределение на фигурите 
и укрепи позицията, след това да се започне 

придвижване на пешките напред, за да бъде 
максимално ограничен белия 25.£c4 ¦d8 

26.¦d1 £c6 27.f3 £b6 28.¦d2 d3 29.¢g2 

¦d4 30.£c3 £d6–+] 25.£c4 [25.¦b5!? 

£e1+ 26.¢g2 c4 27.¦b1 £c3 28.£xc3 dxc3 

29.¦b4 ¦c8 30.¦b1=] 

25... £d2? отново рискован ход, който 
допуска усложнения [25...£c7 не желаех да 
връщам назад фигури, затова се отказах от 
този ход, но понякога е нужно да се напра-
ви профилактика, защото тя е част от 
реализацията] 26.¢g2 £g5 27.¦b7!? един-
ственият шанс на белите за създаване на 
контраигра, която забавя придвижването 
на пешките 27...£f6 28. £d3? [28.£xc5! 
този ход успява да изравни, но е нужно да 
се пресметне докрай, тъй като е рискован 
и допуска хода 28...d3 29.¦b1 d2 30.¦d1 

£a6 31.£e3 £xa4 32.¦xd2 ¦xd2 33.£xd2 

£xe4+=] 28...£c6 вече пешките на черни-
те не могат да бъдат спрени 29.¦xa7 c4 
30.£f3 £e6 31.¦a5 d3 [31...c3 директно 
печели 32.¦d5 £c8–+] 32.¦d5 ¦c8  33.a5 
h6 34.e5 c3 35.¦d6 [35.£xd3 £c6 36.£e4 

£a8–+] 35... £xe5 36.¦d7 £e6 [36...c2 е 
по-точно 37.£xf7+ ¢h8–+] 

37. £xd3 £c6+ 38.f3 c2 39.¦d8+ ¦xd8 
40.£xd8+ ¢h7 41.£d3+ g6 42.£b3 £c7 
шаховете на белите свършиха, те се преда-
ват, тъй като не могат да спрат пешката 
'c' 0–1
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Приключването на държавните първенства 
по шахмат за деца и юноши дава възможност 
да направим равносметка за нивото на младите 
шахматисти у нас. 

В началото да кажем няколко думи за пър-
венствата. И в Плевен, и в Пловдив турнирите 
преминаха при отлични условия. Хотелите, кои-
то приеха участниците, предлагаха добър стан-
дарт при минимално заплащане, което беше 
заслуга на федерацията и клубовете домакини. 
Специално трябва да отбележим приноса на 
главните организатори Петьо Маринов и Хара-
лампи Ванев. Съдийският апарат и на двете със-
тезания вършеше работата си компетентно и 
своевременно, което допринасяше за добрата 
атмосфера. В хода на съревнованията възник-
на въпросът за по-строг регламент за достъп 
до зоните за игра по време на партия. По този 
повод Комисията за ДЮШ излиза с предложе-
ние до УС на БФШ да бъдат приети правилата, 
действащи и в международен мащаб – директо-
рът на ДИП да има право да допуска в зоната на 
игра само служебни официални лица и национални 
треньори. Новата система на отделно провеж-
дане на първенствата дава добра възможност 
на по-малките състезатели да участват и при 
по-големите, което засилва конкуренцията и 
способства за придобиване на ценен опит. Про-
веждането на първенствата в този ранен пери-
од от календарната година може би затруднява 
най-малките (начинаещите), но същевременно 
позволява много по-оптимално да се планира 
поготовката, финансите на клубовете и семей-
ствата с цел осигуряване на календара и участи-
ето в международните първенства на децата, 
които искат да работят целогодишно. 

Ако направим сравнение със ситуацията от-
преди години и сега, трябва да отбележим, че 
има прогрес както в масовостта, така и в ка-
чеството на подготовката. Най-масово е учас-
тието и най-силна е конкуренцията в групите 
на момчетата до 10, 12 и 14 г. и на момичетата 
до 12 и до 14 г. Същевременно веднага бият на 

очи две слабости, за които трябва да се помисли 
и да се предприемат някакви мерки. Отливът на 
вече подготвени деца след 14-годишна възраст 
и по-малкият брой на участниците при най-мал-
ките (до 8 г.). Последното неминуемо в бъдеще 
ще намали основата на цялата пирамида.

В първенствата по класически шахмат взе-
ха участие: в групите до 8 и до 10 г.: 107 деца 
от 25 клуба; в групите 12-18 г. – 203-ма състе-
затели от 42 клуба. Общо в съревнованията 
участваха 47 клуба, като с медали се отличиха 
27 от тях. Това говори за една много широка 
география на състезателите с претенции и 
възможности. 

Прави впечатление, че най-добре – с най-го-
лям брой медали и най-много шампионски тит-
ли - се представиха утвърдени клубове като 
„Локомотив“, София, и „Бургас 64“. Трябва да 
се отбележи големият напредък на клубовете 
„Асеновец 2006“, Асеновград, и „Ан Пасан“, Со-
фия. 

Не можем да не отбележим силното пред-
ставяне на децата от София. Столичанчетата 
спечелиха една трета от титлите и почти по-
ловината от всички медали в класическия шах-
мат.

Преди десетина години водеща роля в тези 
състезания имаха клубовете „Георги Даскалов“, 
„Виктори“, „Бургас“, „Плевен XXI“, „Шумен“, 
„Разград“, „Казанлък“. Комисията по детско-
юношески шахмат беше създадена впослед-
ствие и резултатите от нейната работа не 
закъсняха. През изминалите години се възстано-
ви работата с деца в много центрове. Зарабо-
тиха треньорите в големите градове – София, 
Пловдив, Варна, Велико Търново, Враца, Видин, 
Русе, а вече се наблюдава раздвижване и в мал-
ките градчета – Трявна, Троян, Асеновград, Сви-
ленград, Айтос и др.

Вижда се, че с времето ШК „Бургас 64“ ус-
пява да поддържа високо ниво и да е сред воде-
щите клубове, които работят с деца. Появи-
ха се и други силни като „Локомотив“, София, 

Равносметката от държавните първенства  
 2015 година за момичета и момчета

Васил Тончев, председател на Комисията за ДЮШ,
мс Живко Жеков, треньор на националния отбор за юноши и девойки
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КЛУБОВЕ С МЕДАЛИ ОТ ДИП 2015 ПО ШАХМАТ
Kласически шах Ускорен шах Блиц Медали общо

1 "Локомотив", София златен - 3 бр., 
бронзов - 1 бр.

златен - 4 бр., 
сребърен - 1 бр.,

златен - 3 бр., 
сребърен - 1 бр., 
бронзов - 1 бр.

14

2 "Бургас 64", Бургас златен - 3 бр., 
бронзов - 2 бр.

златен - 2 бр., 
сребърен - 1 бр., 
бронзов - 1 бр.

златен - 1 бр., 
сребърен - 1 бр., 
бронзов - 2 бр.

13

3 "Асеновец 2006", Асеновград златен - 1 бр., 
бронзов - 2 бр.

златен - 2 бр., 
сребърен - 1 бр., 
бронзов - 1 бр.

златен - 3 бр., 
бронзов - 1 бр.

11

4 "Ан Пасан", София златен - 1 бр., 
сребърен - 1 бр., 
бронзов - 1 бр.

сребърен - 2 бр. златен - 1 бр., 
сребърен - 1 бр.

7

5 "Шах XXI", София сребърен - 3 бр. златен - 1 бр., 
сребърен - 1 бр.

бронзов - 1 бр. 6

6 Столичен център 
по шахмат, София

сребърен - 2 бр. златен - 1 бр., 
бронзов - 1 бр.

златен - 1 бр., 
бронзов - 1 бр.

6

7 "ЦСКА", София златен - 1 бр., 
бронзов - 1 бр.

бронзов - 1 бр. сребърен - 1 бр. 4

8 "Варна", Варна златен - 1 бр., 
бронзов - 1 бр.

бронзов - 1 бр. сребърен - 1 бр. 4

9 "Енергия 21", Добрич сребърен - 1 бр. златен - 1 бр. бронзов - 2 бр. 4
10 "Пловдив", Пловдив бронзов - 1 бр. сребърен - 1 бр., 

бронзов - 2 бр.
4

11 "Спартак", Пловдив златен - 1 бр. златен - 1 бр. златен - 1 бр. 3
12 "Шумен-2005", Шумен сребърен - 1 бр. сребърен - 2 бр. 3
13 "Юри Бендерев-1912", Перник сребърен - 1 бр. сребърен - 1 бр. златен - 1 бр. 3
14 "Етър", Велико Търново сребърен - 1 бр. бронзов - 1 бр. сребърен - 1 бр. 3
15 "Ивис-Плюс", София сребърен - 1 бр. бронзов - 1 бр. сребърен - 1 бр. 3
16 "Рицар", София бронзов - 2 бр. сребърен - 1 бр. 3
17 "Плевен XXI", Плевен бронзов - 1 бр. сребърен - 1 бр., 

бронзов - 1 бр.
3

18 "Тунджа 2009", Ямбол златен - 1 бр. бронзов - 1 бр. 2
19 "Пристис", Русе сребърен - 1 бр. сребърен - 1 бр. 2
20 "Каиса", Варна сребърен - 1 бр. сребърен - 1 бр. 2
21 "Одесос", Варна бронзов - 1 бр. сребърен - 1 бр. 2
22 "Дебют", Оряхово бронзов - 1 бр. 1
23 "Елит", София бронзов - 1 бр. 1
24 "Враца", Враца бронзов - 1 бр. 1
25 "Виктори", Благоевград златен - 1 бр. 1
26 "Георги Даскалов", Варна сребърен - 1 бр. 1
27 "Михаил Тал", Червен бряг бронзов - 1 бр. 1

108

„Пловдив“. Силно впечатление правят и клубо-
вете „Асеновец 2006“ и „Ан Пасан“, на които 
тепърва предстои да развиват позициите си в 
детския шахмат.

Нашият спорт, бидейки аматьорски, страда 
от обективната зависимост между отделната 
личност и състоянието на съответния клуб. 
Там, където има млади и ентусиазирани деяте-

ли и треньори – има и резултати. Където не се 
осигури приемственост между поколенията, 
клубовете изчезват. Това трябва да ни подтик-
не към някаква степен на организационно обез-
печаване за съхранение на опита, за да можем 
да опазим шахматната школа в нашата страна. 
Неслучайно за нивото на развитие на шахмата у 
нас се говори като за културно наследство. 
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Îткрити турнири

На 29 март 2015 г. училище „Дружба“ за 
пореден път бе гостоприемен домакин за 
младите шахматисти. Прекрасните усло-
вия:
• традиционно, изключително висок на-

граден фонд – 2000 лева в парични пре-
мии плюс много предметни награди;

• безплатен обяд и подръци за всички учас-
тници;

• свободното право на участие – без тур-
нирна такса;

• светлите и просторни зали за игра;
• честната игра, гарантирана от съдий-

ския екип с помощта на домакините 
гимназисти доброволци.
Те превърнаха IХ Open Drujba в рекорден 

еднодневен турнир за България. Почти 390 
деца взеха участие – от предварително за-
писаните 410! Сред тях бяха и състезатели, 
които бяха специално дошли от Македония, 
Молдова, Сърбия.

И тази година надпреварата бе в три 
възрастови групи: до I клас, II-IV клас и V-VII 
клас.

В групите за II-IV клас („Б” турнир) и V-VII 
клас („А” турнир) първите пет места но-
сеха парични премии: 300, 250, 200, 150, 100 
лева, а заелите от шесто до десето място 
получиха предметни призове. Предметни 

бяха и десетте  награди в групата до I клас 
(„С” турнир).

Големият брой участници позволи деле-
жи на първото място от няколко участници 
с максимален брой точки: при най-малките 
шахматисти това бяха Йован Стеванович, 
Светлен Иванов и Мартин Йорданов, а в 
по-горната група: Александър Ташев и Елиф 
Мехмед. Стефан Райков беше безапелацио-
нен в „А” турнир.

За много деца този турнир е първи, 
летвата е висока, празникът остава не-
забравим! А чудесни резултати показаха 
дори деца от III-та група на детските 
градини!

Ето и призьорите:

„А” турнир:
1. Стефан Райков - 6 т.
2. Лъчезар Йорданов - 5 т.
3. Габриела Антова - 5 т.
4. Гергана Пейчева - 5 т.
5. Моника Нейчева - 5 т.
6. Неманя Петрович - 5 т.
7. Виктория Радева - 5 т.
8. Николай Чолаков - 4.5 т.
9. Ярослав Докузов - 4.5 т.
10. Антон Петров - 4.5 т.
11-13. Душан Петрович, Ана Симич и Ната-
лия Грабчева също с по 4.5 т. (80 участни-
ци)

Открит турнир „Дружба” 2015
Симеон Стоичков
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„Б” турнир:
1. Александър Ташев - 6 т.
2. Елиф Мехмед - 6 т.
3. Никола Димов - 5.5 т.
4. Валентин Генов - 5.5 т.
5. Калоян Йорданов - 5 т.
6. Денислав Гаджев 5 т.
7. Владимир Павлов - 5 т.
8. Георги Колев - 5 т.
9. Уна Вуксанович - 5 т.
10. Мария Петрова - 5 т.
11-19. Владимир Тодоров, Георги Стоянов, 
Анжела Димитриевич, Димитрия Станко-
вич, Петя Караиванова, Рубен Мелконян, 
Сергей Красников, Симеон-Александър Ми-
тков и Джани Божилов също с по 5 точки. 
(180 участници)

„С” турнир:
1. Йован Стеванович - 6 т.
2. Светлен Иванов - 6 т.
3. Мартин Йорданов - 6 т.
4. Михайло Момчилович - 5 т.
5. Ангелика Николова - 5 т.
6. Калоян Матеев - 5 т.

7. Калоян Стоянов - 5 т.
8. Андон Николов - 5 т.
9. Кирил Главчев - 5 т.
10. Филип Здравкович - 5 т.
11-13. Виктория-Елизабет Миткова, Кирил 
Тепавичаров и Йован Андрейевич също с по 
5 точки (128 участници)

И за финал искам да благодаря отно-
во на ръководството и целия екип на ЧПГ 
„Дружба“, на всички колеги - съдии, как-
то и на фирмата за спортна екипировка 
„Прайд спорт“, която осигури допълни-
телни награди.

Купа „България Мол“ VI - 
 „Джуниър” и „Литъл”

Венета Петкова

На 28-ми и 29-ти март 2015 г. Bulgaria 
Mall съвместно с шахматен клуб „Елит“ и 
Българската федерация по шахмат проведо-
ха VI детски индивидуален турнир по уско-
рен шахмат Купа „България Мол“.

Поради големия интерес от проявата 
организаторите разделиха традиционния 
турнир на два части: 

• “Джуниър” - за деца до 12 години, 
който се проведе на 28-ми март. В него взе-
ха участие 46 деца на възраст от 6 до 12 
години.

• “Литъл” - за деца до 8 години, кой-
то се проведе на 29-ти март. В него взеха 
участие 45-ма малчугани, което показа, че 

макар и крехката си възраст те се състе-
зават като големи хора в един сериозен 
турнир. Сред тях участие взеха пет деца, 
родени през 2010 година. Удивление е да на-
блюдаваме толкова малки деца, пленени от 
красотата на шахмата. Идеята на органи-
заторите е да привличат и запалват повече 
малки дечица към шахмата.

Условията за игра бяха отлични – маси-
те за игра бяха панорамно разположени над 
открита гледка в сърцето на Bulgaria Mall. 
Надпреварата протече в седем кръга по 
Швейцарска система. Контролата за игра в 
турнира „Джуниър” беше 15 минути на със-
тезател за завършване на партията плюс 
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Îт живота на клубовете
10 секунди на ход, а на турнира „Литъл”, 10 
минути на състезател за завършване на пар-
тията. Адмирации към целия екип за всеот-
дайността и безупречната организация! 

Турнирът се превърна в истински шахма-
тен празник, изпълнен с много емоции и борба 
до последните минути на срещите. В тур-
нира се включиха с награди: Booktrading, Play 
park, Колев & Колев, Кино „Арена Deluxe”, 
Sotto Zero, Ola Taste of Med,  Haribo. От-
правяме специални благодарности на всички, 
които зарадваха децата! В награждаването 
представител на Booktrading взе участие и 
награди най-малките участници на турнира. 
Със забавни и образователни книжки, пре-
доставени ни от Booktrading, бяха награ-
дени и останалите победители в състеза-
нието. Надяваме се това да ги мотивира и 
занапред да четат повече. Благодарим и на 
изворна вода „Бачково“, които предостави-
ха своите води за всички участници, за да 
могат да утолят своята жажда по време и 
на двата дни за Купата на „Bulgaria Mall“.

Награждаването в турнира „Литъл“ за-
почна с прекрасен танц на един от състеза-
телите от ШК „Елит“ - Мартин Величков 
(8 г.) и неговата партньорка Мария Занова. 
Тяхна треньорка е Ива Григорова от „Дива 
Денс”.

Класиране от турнира „Джуниър”
Категория момчета до 12 г.

Име, фамилия Клуб Точки
I Гергана Пейчева „Локомотив”, София 5
II Ралица Илиева „Ан Пасан” 5
III Стефани Костева „Виктори”, Благоевград 5
Категория момичета до 12 г.
 I Антон Петров „Столичен център” 6
II Николай Чолаков „Ан Пасан” 6
III Мартин Малинов Пловдив 5

Категория момчета до 10 г.
Име, фамилия Клуб Точки

 I Александър Ташев „Трансмариска”, Тут-
ракан 

6

II Константин Геор-
гиев

„Юри Бендерев” - 1912, 
Перник

5

III Мартин Йорданов Рицар 5

Категория момичета до 10 г.
Име, фамилия Клуб Точки

I Надя Тончева „Локомотив”, София 4
II Елена Величкова „Елит” 3,5
III Яна Драганова - 3

Парични награди по генералното класиране в кате-
гория до 12 г.

Име, фамилия Клуб Точки
 I Антон Петров  „Столичен центъ”р 6
II Николай Чолаков „Ан Пасан” 6
III Гергана Пейчева „Локомотив”, София 5
Парични награди по генералното класиране в кате-
гория до 10 г.
 I Александър Ташев „Трансмариска”, Тутра-

кан 
6

II Константин Геор-
гиев

„Юри Бендерев” – 1912, 
Перник

5

III Мартин Йорданов „Рицар” 5Момичета до 10 години
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Специални награди:
Награда за „fair play” Алекс Костев – „Виктори”, 

Благоевград
За най-добре пред-
ставил се състеза-
тел от ШК „Елит“ 

Владимир Тодоров, постигнал 
4 т.

Класиране от турнира „Литъл“
Категория момчета до 8 години

Име, фамилия Клуб Точки
I Нора Рашева „ Плевен XXI” 5
II Мая Джохри „Елит” 4
III Габриела Зънгарова Пловдив 4
Категория момичета до 8 години
 I Боян Рангелов „Елит”  6
II Момчил Дуков Пловдив 6
III Борислав Минков „Локомотив”, Пловдив 6

Kатегория момчета до 6 години
Име, фамилия Клуб Точки

 I Венцислав Мирчев   „Елит” 2,5
II Иван Соколов „Елит” 2,5
III Йордан Кьосев „Елит” 2,5
Kатегория момичета до 6 години
I Надежда Желяз-

кова
       „Елит” 3

II Рая-Мария Берова „Елит” 1,5

Специални награди:
За най-малък участ-
ник 

Петър Трендафилов, роден на 
10 декември 2010 г., състеза-
тел на ШК „Елит“, от ОДЗ 99 
„Сарагоса“.

За най-малка участ-
ничка

Рая-Мария Берова, родена на 8 
септември 2010 г., състеза-
тел на ШК „Елит“, от ОДЗ 99 
„Сарагоса“.

За най-добре пред-
ставил се състеза-
тел от ШК „Елит“ 

Никола Кънов, постигнал 6 т. 
от 7 възможни, дели I-IV мяс-
то в генералното класиране, 
но по допълнителни показате-
ли остана IV.™

И двата турниора завършиха с томбо-
ла, в която бяха раздaдени специални на-
гради за всички участници в турнира.

Носител на Купата на „България Мол“ 
VI „Литъл” е Боян Рангелов (ШК „Елит“), 
който си тръгна и със страхотен смарт-

фон, любезно осигурен от ШК „Елит“.
Пожелаваме още големи успехи и по-

стижения на всички деца, включили се в 
турнира за Купата на „България Мол“, и 
нека те бъдат едни от талантите, про-
славили България!

Момичета до 8 години

Момчета до 8 години
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На 14 и 15 март 2015 г. в хотел "Балкан" 
се състоя петият турнир от веригата "Млад 
гросмайстор 2014-2015 г.", част от проекта 
"Надеждите на България". Състезанието тряб-
ваше да излъчи както призьорите в тази над-
превара - до 8, 10, 12 и 16 години, така и ком-
плексните победители, придобиващи право да 
продължат участието си на финалите в Трявна 
през май. 

В заключителния турнир от веригата за 
учебната 2014-2015 година взеха участие 39 
шахматисти от Плевен, Червен бряг и Враца. 
Някои от състезателите вече бяха подсигури-
ли класирането си за националната надпревара 
в Трявна, за други това беше последна възмож-
ност за по-добро класиране.

Победители в отделните възрасти са: до 8 
г. - Данислав Гърков; до 10 г. - Патрицие Найма-
нова; до 12 г. - Стивън Василев и до 14 г. - Давид 
Цветанов.

Победителите от цялата верига бяха опре-
делени по точкова система съгласно регламен-

та на веригата. 
Организаторите от СКШ "Плевен 21" на-

градиха финалистите със специално изработени 
грамоти и 4 комплекта медали - по един златен, 
един сребърен и два бронзови на заелите от 
първо до четвърто място до 8, 10, 12 и 16 го-
дини. Те им бяха връчени от заместник-предсе-
дателя на клуба Даниела Нановска, която изказа 
благодарност към младите таланти за тяхна-
та игра и им пожела ползотворна подготовка и 
успех на финалния турнир в Трявна, където ще 
се включат и победителите от веригата "Млад 
гросмайстор" на партньорите в проекта Благо-
евград, Пловдив, Шумен и Варна. 

Медалистите са: 
До 8 години: 
1. Данислав Гърков с натрупани 60 от 60 въз-

можни точки, 
2. Алекс Борисов – 53 т. 
3. Валентин Филипов – 49 т. 
4. Самоел Вътков – 47 т. 
До 10 години: 
1. Преслав Велюв – 57 т. 
2. Кристиан Милев - 56 т. 
3. Патрицие Найманова - 55 
4. Любомира Ленкова – 45 т. 
До 12 години: 
1. Стивън Василев – 57 т. 
2. Захари Иванов – 57 т. 
3. Лазар Насар – 57 т. 
4. Карлос Насар – 49 т. 
До 16 години: 
1. Давид Цветанов - 60 т. 
2. Владимир Върбанов – 54 т. 
3. Владислав Василев – 48 т. 
4. Стилиян Нановски – 45 т. 

Îт живота на клубовете

Решения на задачите от стр. 26
(1) Tolusch - Mititelu

1. £xf6 gxf6 2.¤ge4+ ¢h8 3.¤xf6 1–0
(2) Aleksejew - Rasuwajew

 1... £d6! 2. £f3 £d1 3. ¢g2 £c2+ 4. ¢h3 ¥xe4 0–1
(3) Schuessler - Kristensen

1. ¥e7 ¢xe7 2.¦xg7+ ¢d6 3.¦xg6 1–0
(4) Kljukin - Gergel

 1.g6 fxg6 2.¦xe6 £xh4 3.¦xc6+ ¢b4 4.a3+ ¢a4 
5.¦c4+ bxc4 6. ¥c6# 1–0

(5)Hartston - Duran

 1.¦xc6+ bxc6 2.¤c5 £xc5 3. ¥a6+ ¢d8 4.¦b8# 1–0
(6) Krutichin - Tschlapinski  1.¤h5 gxh5 2.¦g1 1–0
(7) Reiner - Steinitz

1... £h4 2.¦g2 [2.¢g2 dxc3] 2... £xh2+ 3.¦xh2 
¦g1# 0–1
(8) Bunyan - Graul

1... £c4+! [1...¦xh2? 2.£xf8+ ¢xf8 3.¦e8#] 2. ¥xc4 
¦xh2 0–1

"Млад гросмайстор" в Плевен
мс Христинка Илиева
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Øах в училище

П о ч е т н и я т 
президент на Евро-
пейския шахматен 
съюз и президент 
на Българската 
федерация по шах-
мат Силвио Дана-
илов постигна нов 
исторически успех 
за създадената от 
него и приета с го-
лямо мнозинство 
от Европейския 
парламент про-
грама „Шах в училище“. На 11.02.2015 г., след 
негова среща с представители на Комисията 
по образованието и спорта на испанския пар-
ламент и с подкрепата на всички политиче-
ски партии беше приет Закон за въвеждане на 
програмата „Шах в училище“ в образовател-
ната система на Испания. 

Парламентът настоятелно призовава 
правителството да въведе шахмата като 
учебен предмет в испанските училища в съ-
ответствие с препоръките на Европейския 
парламент и да продължи да насърчава шах-
мата като спорт чрез стимулиране на съ-
трудничеството между публичния и частния 
сектор. 

В Комисията по образованието и спор-
та на испанския парламент Силвио Данаилов, 
който живее в Испания, се срещна с говори-
теля на испанските социалисти Марио Бедера 
и депутата Пабло Мартин. 

Марио Бедера специално благодари на Сил-
вио Данаилов за приемането на програмата 
„Шах в училище“ от Европейския парламент, 
защото без тази подкрепа нямаше да бъде 
възможно решението на Комисията по обра-
зованието и спорта за въвеждане на шахмата 
като учебен предмет.

Г-н Бедера под-
черта, че шахът 
е комбинация от 
спорт, философия, 
изкуство и наука и 
може да се прак-
тикува буквално 
навсякъде заради 
ниската си себе-
стойност. 

От своя стра-
на Силвио Дана-
илов акцентира, че 
шахматът може да 

се практикува от най-ранна възраст и може 
да бъде много силен инструмент за социал-
ното сближаване, интеграцията, борбата с 
дискриминацията и зависимостите, като по 
този начин може да бъде от изключителна 
полза не само за образователната сиситема, 
но и за цялото общество. 

ДА ПРИПОМНИМ: На 13 март 2012 г. в 
Страсбург Европейският парламент прие 
програмата „Шах в училище“ на Силвио Дана-
илов и неговия екип от Европейския шахма-
тен съюз с подписите на 415 евродепутати. 
Официалното приемане на програмата е ис-
торическо събитие за европейския и светов-
ния шах.

„Шах в училище“ предвижда въвеждането 
на шахмата като образователен предмет в 
учебните заведения на страните-членки на 
Европейския съюз, по подобие на другите об-
разователни дисциплини като математика, 
физика, химия, литература и т.н. 

Във фокуса на програмата попадат деца-
та от II до IV клас.

Партньор на Силвио Данаилов в реализа-
цията на проекта беше фондацията „Каспа-
ров Чес Фоундейшън Юръп“ на легендарния 
световен шампион по шах Гари Каспаров.

Шахматът ще се изучава като задължителен 
 предмет в испанските училища

Бойко Христов
Председател на комисия „Медии, маркетинг и международни отношения“ – БФШ
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Óроци за начинаещи
ПОСТАВЯЙ УЛОВКИ!

венета Петкова

Мат на първи (осми) хоризонтал

Диаграма 1

Диаграма 2

Диаграма 3

Внимание: този мат се среща много по-често, от-
колкото си мислите, и негови жертви са ставали даже 
знаменити шампиони. Обикновено този мат е резул-
тат на недоглеждане, но има и случаи, когато той се 
обявява благодарение на уловка.

В позицията на диаграма 1 белите обявяват на чер-
ния цар мат. Белият топ обявява на черния цар шах, от 
който няма защита. 

1. Царят не може да избяга от шаха. Пречат му не-
говите пешки и белият офицер.

2. Не може да вземе бялата фигура, която му е обя-
вила шах.

3. Не може и да прикрие шаха с черна фигура.

Белите поставят уловка 
(диаграма 2), играейки £b2-a1. 
Черните прибързано вземат 
бялата дама – 1…¦:а1. И 
тогава белите обявяват мат 
2.¦d8x!

В позицията на диаграма 3 
черните напълно са забравили 
осмия хоризонтал. Нито една 
от пешките пред черния цар не 
е местена и затова няма поле, на 
което той може да избяга. Топът 
обявява шах и мат.
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Матова мрежа

Вие вече знаете, че целта на шахматната партия 
е да се даде мат на царя на противника, а сега ще на-
учите как става мат в „мрежа“ и каква роля играят 
различните фигури. Невъзможно е да дадеш мат на 
царя на противника с една фигура, защото около царя 
винаги има полета, на които той може да избяга.

За да се плени царят, около него трябва да се из-
плете мрежа от фигури, т.нар. матова мрежа.

Диаграма 4

На диаграма 4 черният цар е 
мат. Нека да видим кои фигури 
са изплели мрежата и какви са им 
ролите.

СТЕНА – черни фигурни, които 
пречат на царя да избяга от шаха.

БОДЛИВА ТЕЛ – бели 
фигури, които заемат местата за 
отстъпление на царя.

МЕЧ – фигура, която напада царя и 
му обявява шах и мат.



26 ШАХ в училище

Ðешете комбинациите
(1) Tolusch - Mititelu

iy
Белите печелят

(2) Aleksejew - Rasuwajew

Черните печелят

(3) Schuessler - Kristensen

Белите печелят

(4) Kljukin - Gergel

Белите печелят

(5)Hartston - Duran

iy
Белите печелят

(6) Krutichin - Tschlapinski

Белите печелят

(7) Reiner - Steinitz 

Черните печелят

(8) Bunyan - Graul 

Черните печелят





Îðãàíèçàòîð: Áúëãàðñêà ôåäåðàöèÿ ïî øàõìàò è ØÊ “Áàíêÿ”, ãð. Áàíêÿ

Ìÿñòî: Øàõìàòåí äîì, Çëàòíè ïÿñúöè è õîòåë “Àäìèðàë” 5*, Çë. Ïÿñúöè

Ñèñòåìà íà ïðîâåæäàíå - Øâåéöàðñêà ñèñòåìà â 9 êðúãà. Êîíòðîëà íà èãðà: 90 ìèí. ñ 

äîáàâêà îò 30 ñåê. íà  õîä. Òóðíèðèòå âàæàò çà ìåæäóíàðîäåí ðåéòèíã è íîðìè. 

Áëèö òóðíèð - íàãðàäåí ôîíä 1 500 åâðî
Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ è ðåãèñòðàöèÿ

www.goldensands.bulchesssummer.eu, goldensands@bulchesssummer.eu

Îïåí À - ñúñòåçàòåëè ñ ðåéòèíã 2250+, íàãðàäåí ôîíä 16 500 åâðî
Îïåí Á - ñúñòåçàòåëè ñ ðåéòèíã äî 2250, íàãðàäåí ôîíä 7 000 åâðî

ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ØÀÕÌÀÒÍÎ ËßÒÎ

Ê.Ê. ÇËÀÒÍÈ ÏßÑÚÖÈ

08-16.06.2015 Ã.

ÍÀÃÐÀÄÅÍ ÔÎÍÄ 25 000 åâðî

ÁÚËÃÀÐÑÊÎ ØÀÕÌÀÒÍÎ ËßÒÎ

Ê.Ê. ÀËÁÅÍÀ

17-25.06.2015 Ã.

ÍÀÃÐÀÄÅÍ ÔÎÍÄ 20 500 åâðî
Îðãàíèçàòîð: Áúëãàðñêà ôåäåðàöèÿ ïî øàõìàò è ê.ê. Àëáåíà

Ìÿñòî: ñïîðòíà çàëà Àëáåíà,ê.ê Àëáåíà

Ñèñòåìà íà ïðîâåæäàíå - Øâåéöàðñêà ñèñòåìà â 9 êðúãà. Êîíòðîëà íà èãðà: 90 ìèí. ñ 

äîáàâêà îò 30 ñåê. íà  õîä. Òóðíèðèòå âàæàò çà ìåæäóíàðîäåí ðåéòèíã è íîðìè. 

Áëèö òóðíèð - íàãðàäåí ôîíä 1 500 åâðî
Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ è ðåãèñòðàöèÿ

www.albena.bulchesssummer.eu, albena@bulchesssummer.eu

Îïåí À - ñúñòåçàòåëè ñ ðåéòèíã 2250+, íàãðàäåí ôîíä 13 000 åâðî
Îïåí Â - ñúñòåçàòåëè ñ ðåéòèíã äî 2250, íàãðàäåí ôîíä 5 000 åâðî

Äåòñêè Îïåí Ñ (17-25.06.2015) - ñúñòåçàòåëè äî 16 ã. ñ ðåéòèíã äî 2200, 
íàãðàäåí ôîíä 1 000 åâðî
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